
Kommunedelplan for Hernes
Høring og offentlig ettersyn 



Ny lufthavn

Kommunedelplan for ny bydel

Ny bydel



Fremdriftsplan
Aktiviteter H2018 V2019 H2019 V2020 H2020 V2021 H2021 V2022

Forankre hovedprinsipper, mål og visjoner

Høring av planprogram og formell planoppstart 

Medvirkningsopplegg og innhenting av innspill

Gjennomføre behovsanalyser

Igangsette utredninger og kunnskapsinnhenting

Sammenstilling av behov og innspill

Avgjøre planforslagets innhold

Parallelloppdrag

Medvirkningsopplegg og innhenting av innspill

Igangsette arbeid med grunnlagsdokumenter

Gjennomføre analyser og kartlegginger

Utforming av plandokumenter

Igangsette konsekvensutredning

Offentlig ettersyn 1. utkast KDP Bystyret høst 2021

Oppsummering av høring

Offentlig ettersyn ny versjon KDP

Oppsummering av høring og justere planforslaget

Fremme vedtak av endelig KDP Bystyret juni 2022



Mål og retningslinjer for ny bydel

6 HOVEDTEMA

• Miljø

• Trivsel og rekreasjon

• Vegetasjon og klima

• Mobilitet og infrastruktur

• Natur og landskap

• Bolig og næring



Parallelloppdrag for utforming av ny bydel



Hovedgrep Team DRMA/Asplan Viak



Hovedgrep Team Henning Larsen



Hovedgrep Team Nordic



Planforslagets innhold

Hoveddokumenter

•Plankart
•Temakart blågrønne strukturer

•Planbestemmelser

•Planbeskrivelse

•Konsekvensutredning (KU)

•Overordnet miljøprogram

•Mobilitetsplan
•Temakart mobilitet

Vedlegg og grunnlagsdokumenter

•Mål og retningslinjer for planlegging av ny bydel

•Veileder for offentlig uterom i Bodø

•Kartlegging - Naturmangfold

•Kartlegging - Arkeologiske kulturminner

•Kartlegging - Nyere tids kulturminner

•Mulighetsstudie - Lokalisering av ny molo

•Mulighetsstudie – Urban industri

•Overordnet plan for teknisk infrastruktur

•Alternativvurdering: riksveitrasé til ny lufthavn i 
Bodø

•Notat: Blågrønnstruktur for ny bydel

•Planprogram for kommunedelplan for ny bydel



Fordeling av arealbruk







bodo.kommune.no



Temakart blågrønn struktur



Hovedgrep for å oppnå grønn mobilitet

Ill: Parallelloppdrag, Henning Larsen

Ill: Parallelloppdrag, Henning Larsen

Ill: Parallelloppdrag, Nordic

Ill: Parallelloppdrag, Henning Larsen

Ill: Parallelloppdrag, Nordic

Ill: Parallelloppdrag, DRMA/Asplan Viak



Bodø sentrum

City Nord

Ny lufthavn

Hovedstrukturer



Overordnet miljøprogram skal: 

•Tydeliggjøre ambisjoner og målsettinger 
innen klima energi og miljø

•Være et overordnet rammeverk og 
veiledningsverktøy for alle ledd av 
utviklingen av den nye bydelen – for alle 
involverte i utviklingen



Mål- og ambisjonsdokument og styringsverktøy

•Mål og anbefalte tiltak
•Energi

•Massehåndtering

•Sirkularitet, materialforvaltning, 
avfall

•Naturmangfold

•Klimatilpasning

•Gjennomføring av høye 
ambisjoner
•Ansvar og roller



Prosess og forankring 

•Mål og retningslinjer for planlegging av den nye bydelen 
(2018)

•Interne arbeidsgrupper (2020-2021)

•Ambisjoner fra tilknyttede FoUI-prosjekter

•Minihøring hos eksterne prosjektpartnere (2021)

•Offentlig høring vinter 2021/2022

•Selvstendig politisk behandling, men skal foreligge som 
vedlegg til KDP



Hovedlinjene:

• Lavutslippssamfunn - bærekraft

• Nullutslippsløsninger f.o.m første byggetrinn

• Ressurseffektivitet 

• Sirkulærøkonomi, avfallspyramiden

• Gjenbruk av masser og materialer

• Blågrønne løsninger 



Bodø kommunes roller i gjennomføringen

Plan- og 
myndighetsutøver

Aksjonær i Nye 
Bodø Eiendom AS

Formidling / 
veiledning 



Gjennomføring av høyere ambisjoner enn hva vi kan kreve 
gjennom planmyndighetsrollen

•Eierstyring
•Nye Bodø Eiendom AS gis føringer

•Formidling og veiledning
•Samarbeidsarenaer for 
erfaringsutveksling og 
kompetanseheving mellom aktører 
involvert i utviklingen må etableres





Delområder og utbyggingsrekkefølge

1. Delområde BA1 og BN1

2. Delområder BA2 og BA3

3. Delområder BA4, BA5 og BA6

4. Delområde BA7



KDP vedtas sommer 2022. 
Tidligste oppstart av OR

Første detaljregulering
delfelt vedtas.

Ny lufthavn åpner og 
bygging av første
byggetrinn starter

2022: Vedtak KDP 2025: Vedtak DR 2027/2028: Byggestart

Tidslinje

2024: Vedtak OR

Områderegulering vedtas

Oppstart detaljregulering




